
Ordföranden har ordet
Årsmötet genomfördes onsdagen den 1 april. Vi var totalt 13 stycken närvarande, och vi följde Folk-
hälsomyndighetens riktlinjer och satt väl utspridda i lokalen. Mötet gick snabbt och jag är tacksam över 
att det kunde genomföras, för just nu känns det som att hela världen är i obalans och vi vet inte när det 
blir normalt igen.
Vår sekreterare Cecilia Linders har avsagt sig sina åtagande i byalaget och vi tackar henne för hennes 
fina arbete. Vi har fått en ny ledamot och sekreterare, Emil Hedlund, som vi välkomnar till styrelsen.  
I övrigt är styrelsesammansättningen densamma som tidigare. 
Tack för ett händelserikt byalagsår och väl mött på våra aktiviteter framöver.  
Var rädda om er och varandra!
/Magdalena Ljunggren, ordförande

Medlemskap
Årsavgiften för ett medlemskap 
i Köpingebro byalag är 100:-/
hus håll. Betalning sker till bank-
gironummer 5943-0108. Tänk på 
att ange namn och adress, så att 
vi kan skicka ut medlemskort och 
rabatt blad. 

Vid frågor om medlemsavgift eller 
medlemskort, kontakta Marie 
Meijer, 0721-95 80 87. Gäller det 
frågor om medlems rabatter, mejla 
till byalaget@kopingebro.se

Välkommen till  
vårstädning av byn
Lördagen den 25/4 kl 10:00–13:00  
drar byns årliga skräpplockardag igång.  
Vi samlas vid multisportarenan intill gamla 
lekplatsen (mellan Villa vägen och Moss-
vägen). Byalaget bistår med skyddshandskar, 
skräpplockare och sopsäckar. Efteråt sluter  
vi upp igen och byalaget bjuder på fika  
(styckeförpackad!) och barnen får tillfälle  
att leka/aktivera sig.

Information till alla hushåll i Köpingebro.
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Kontakt
Ordförande: Magdalena Ljunggren,  
 0704-881853
Kassör: Marie Meijer,
 0411-551114

E-post: byalaget@kopingebro.se

Följ oss på: 
@kopingebrobyalag

Glassprovning 
I samarbete med Österlenkryddor, 
anordnar vi återg igen en kväll med 
glassprovning den 3 juni. Prova 
Österlenkryddors hemgjorda glass, 
och hör Cherztin och Anders berätta 
om deras och företagets resa.

OBS! Ett fritt inträde ingår per medlem/hushåll, därefter kostar det 30 kr/person (mot uppvisande av 
medlems kort). För icke medlemmar kostar det 100 kr/person per aktivitet. Anmälan är bindande men vi 
förbehåller oss rätten att ställa in evenemanget med tanke på Covid-19.

Vi bedömer att denna uteaktivitet  
inte innebär någon större risk för  
smittspridning

Glassprovning 3/6, kl 19 på Österlenkryddor

Anmäl er senast 24/5 till 
byalaget@kopingebro.se



Smått & Gott
Skymd sikt – Vi vill åter påminna om att det är väldigt  
viktigt att inte låta träd/buskar/plank/staket skymma sikten 
eller framkomlighet för trafikanter. Det gäller framför allt vid  
hörntomter, men även utfarter mot gator. Läs mer på  
www.ystad.se sök på ”skymd sikt”.
Tvätta bilen – Att tvätta bilen på en uppfart eller asfalt  
är förbjudet. Men om du vid enstaka tillfällen ändå tvättar 
bilen hemma är det viktigt att den står på en gräsmatta  
eller annan biologisk aktiv yta. Läs mer på www.ystad.se  
sök på ”biltvätt”.

Biblioteksinfo
Tyvärr har vi fått ställa in våra evenemang, på grund 
av rådande situation i och med Covid-19.

För vidare information kontakta marie.olofsson@ystad.se

Här nedan vill vi passa på att presentera en av våra  
annonsörer lite närmre, denna gången är det Peter 
på Ge-Ma Livs tur.

Annonsörer:
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År 2007 tog Peter över den lilla närbutiken Ge-Ma Livs i Köpingebro, 

som idag drivs av honom, hans familj samt sex anställda. Peter visste redan 

som tolvåring att det var detta han ville syssla med, när han då började arbeta 

i sin pappas affär. 
Arbetet innebär i huvudsak försäljning av livsmedel och dagligvaror, 

men det som driver Peter mest är att träffa kunderna och ut veckla  

affären. Han har länge velat bygga ut och hoppas på att få genomföra 

detta inom snar framtid. 

I grunden är Peter utbildad köttmästare, vilket återspeglas i den  

fantastiska charkdisken med egentillverkade delikatesser och kött av alla 

dess slag. Vilket säkert är en anledning till att Ge-Ma Livs nyligen blivit ut-

nämnd till Årets butik 2020, av Skåneländska Gastronomiska Akademien.

Vi frågar Peter vad han tycker om utvecklingen i byn. Han svarar då att 

han gärna ser att det snart börjar hända något inne på gamla socker-

bruksområdet och så önskar han att kommunen börjar ta sitt ansvar  

så att lokala verksamheter kan leva vidare.

Köpingebro 
Bibliotek
Bemannat bibliotek:
Tis kl 13:00–17:00
Tor kl 9:30–11:30, 15:00–19:00

Meröppet bibliotek:
Mån–Fre kl 16:00–22:00
Lör–Sön kl 8:00–22:00

Öppettider i sommar
Bemanning v. 29–33 kl 15:00–
17:00, endast följande datum: 
14/7, 21/7, 28/7, 4/8, 11/8.


